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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

ARA ES L’HORA FAVORABLE I
ARA ÉS EL DIA DE LA SALVACIÓ
Aquesta és una exhortació de la carta de Sant Pau
als cristians de Corint que és recull en la segona lectura
del dimecres de cendra. La quaresma és un temps i és
una oportunitat que el Senyor et regala per a viure en
esperit de Penitència i conversió. Aquesta és la millor
manera de preparar-nos per a la pasqua.
Penitencia. És aquella actitud interior que ens fa
descobrim des de la Fe, com a creients que som, la
nostra realitat necessitada de perdó i de misericòrdia. El
salm 50 ens recorda que vam néixer pecadors i aquesta

és una veritat que reconeixem quan descobrim el
nostre instint egoista. Però també ens sentim necessitats
de perdó quan descobrim que voluntàriament diem no
a Déu i ens deixem seduir pel temptador. És aquesta la
nostra condició humana i per això se’ns demana viure
en esperit de penitència. Això és reconèixer humilment
que només en Déu està el perdo i la salvació.
Conversió. La penitència porta a aquesta actitud
que vol dir canvi de vida. Deixar de viure només per a
un mateix, alliberar-se dels ídols i viure per a Déu,
posant-se al servei dels altres. Jesús la primera vegada
que parla en l’evangeli de Marc és per anunciar la
bona nova de l’evangeli i la vinguda del regne de Déu
exhortant a tothom a la conversió. En aquesta
quaresma també nosaltres sentim aquesta exhortació
del Senyor que ens convida a canviar de vida.
Si nosaltres volem que la conversió i la penitència
vagin sent una realitat en la pròpia vida potser ens cal
tenir present que és el que ens ha de moure a ella. Això
és l’amor a Déu i a la seva Paraula. A vegades potser
caiem en la tristesa quan descobrim que no ens en
sortim per a nosaltres mateixos. I ens equivoquem quan

fem dependre la conversió només al nostre esforç. És
l’actitud de desig d’estimar Déu i fer la seva voluntat,
veritable col·laboració lliure amb Déu, el que farà
canviar el nostre cor i les nostres actituds allunyades de
l’evangeli.

Que tingueu una bona quaresma.
Mn. Ricard, rector.
SANTORAL
7 de març: Santes Perpetua i Felicitat.
8 de març: Sant Joan de Déu.

CATEQUESIS
De primera comunió:
Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h.
De continuïtat i primer de confirmació:
Divendres de 18h a 19h.
De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h.

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dilluns:
Catequesis per a joves i adults als locals parroquials.
20:30h a 21:30h.
Dimecres 6 de març:
Dimecres de cendra. Dejuni i abstinència.
Dijous 7 de març:
Adoració eucarística matinal de 9h a 13h.
Divendres 8 de març:
Via crucis en el Temple Parroquial. De de 18 a 18:30h.
Adoració eucarística vespertina de les 19:30h a 23:30h.

Tots els divendres de Quaresma. Abstinència de carn.
Excepte la obligatorietat per a menors d’edat fins als 14
anys o gent gran, des de els 59 anys.

